Artikel 3.
Iedere speler of speelster dient op het moment van inschrijving in het bezit te zijn van een
geldige classificatiekaart, uitgegeven door de B.B.F., H.B.B., R.B.B. of B.N.L.
Spelers/speelsters ouder dan 14 jaar dienen de jaarkaart samen met een geldig
identiteitsbewijs te tonen op verzoek van de toernooileiding, lid classificatiecommissie
van de B.B.F. of toernooileider van de B.B.F.
Spelers/speelsters jonger dan 14 jaar dienen de jaarkaart samen met een door de B.B.F. te
verstrekken B.B.F. Id-kaart te tonen op verzoek van de toernooileiding, lid
classificatiecommissie van de B.B.F. of toernooileider van de B.B.F.
Indien bij controle tijdens het toernooi blijkt dat in een lagere klasse is ingeschreven, zal
diskwalificatie van de betreffende speler of speelster door de door het B.B.F.- bestuur
aangewezen toernooileider volgen.

TOERNOOIREGLEMENT.
HOOFDSTUK 1: "ALGEMEEN"
Artikel 1.
Toernooien, georganiseerd door verenigingen, aangesloten bij de Bossche Badminton
Federatie (B.B.F.) dienen te voldoen aan dit reglement.
Artikel 2.
Indien door een B.B.F.- vereniging een toernooi wordt georganiseerd, dient vooraf
contact te worden opgenomen met de toernooileider om tot een goede coördinatie en
spreiding van de toernooien te komen. Indien tot vaststelling van de definitieve datum is
overgegaan dient de vereniging onverwijld de secretaris van de B.B.F. schriftelijk te
informeren.

Artikel 4.
Er dient gespeeld te worden met shuttles van de merken welke zijn goedgekeurd door de
B.B.F. en als zodanig gepubliceerd door de B.B.F.
Tijdens het toernooi mag met slechts één merk shuttle gespeeld worden en dit merk dient
in de uitnodiging voor het toernooi te zijn vermeld.

Artikel 2a.
Bij de aanmelding van het toernooi dient vast te staan of het een senioren en/of
jeugdtoernooi betreft, en in welke klassen gespeeld wordt.

Artikel 5.
De vereniging is verplicht de toernooiuitslagen uiterlijk binnen een maand door te geven
aan de secretaris van de B.B.F.

Artikel 2b.
De organiserende vereniging dient de uitnodiging voor zijn toernooi aan ALLE bij de
B.B.F. aangesloten verenigingen toe te zenden en aan het secretariaat van de B.B.F.

Artikel 6.
lid 1. Indien door de organiserende vereniging een wisselbeker voor de beste
vereniging beschikbaar wordt gesteld, dient, door het hanteren van de
puntentelling, zoals omschreven in lid 2 tot en met 6 bepaald te worden
welke vereniging in totaliteit het beste resultaat heeft geboekt.
De organiserende vereniging is uitgesloten van het winnen van de wisselbeker.
lid 2. De puntentelling begint na de poules van de eerste ronde bij de kwartfinales;
dat wil zeggen dat geen punten worden toegekend aan "kwart-, halve-, of hele
finalisten" indien deze "finales" samenvallen met de poule van de eerste ronde.
lid 3. Aan kwart-, halve- en finalisten worden respectievelijk 2, 4 en 6 punten
toegekend.
lid 4. De winnaar van de finale krijgt een bonus van 10 punten dat wil zeggen dat de
die voortkomt uit een eerste ronde die tevens finalepoule is, slechts de
bonuspunten krijgt.

Artikel 2c.
Tussen te organiseren toernooien dient minimaal een periode van 10 (tien) dagen te
zitten.
Artikel 2d.
Een vereniging die handelt conform art.2 heeft de mogelijkheid voor maximaal twee
kalenderjaren een geplande toernooidatum vast te leggen, gerekend na het jaar van
aanmelding.
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Artikel 12.
De inschrijvingen dienen voor de door de organiserende vereniging gestelde datum bij
die vereniging binnen te zijn.
lid 5.

lid 6.

De spelers/speelsters kunnen slechts punten verdienen voor die vereniging
waarbij zij volgens hun B.B.F.-, H.B.B.-, R.B.B.- of BNL classificatiekaart staan
geregistreerd; dat wil zeggen dat spelers/speelster van verschillende verenigingen
die samen het dubbelspel spelen slechts de helft van de toe te kennen punten
voor de eigen vereniging kunnen verdienen.
Indien 2 of meer verenigingen een gelijk aantal punten behaalt, is de vereniging
met het minste aantal deelnemers winnaar van de wisselbeker. Mocht het aantal
deelnemers gelijk zijn, wordt door loting bepaald, wie de winnaar van de
wisselbeker zal zijn.

Artikel 13.
De vereniging heeft het recht inschrijvingen niet te accepteren indien:
het aantal inschrijvingen te groot is;
voor een onderdeel te weinig belangstelling bestaat;
de inschrijvingen te laat zijn ontvangen;
het inschrijfformulier foutief c.q. niet volledig is ingevuld.
In deze gevallen wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.
Artikel 14.
Bij inschrijving dient de B.B.F.-, H.B.B., R.B.B.- of BNL-classificatie te worden
aangehouden. Inschrijving in een hogere klasse is mogelijk.
Aan seniorentoernooien kunnen deelnemen:
senioren en jeugdspelers met een A, B, of C classificatie
jeugdspelers met een U18, U15 of U12 classificatie.
Aan een jeugdtoernooi kunnen deelnemen:
jeugdspelers met een U18, U15 of U12 classificatie.

HOOFDSTUK 2: "INSCHRIJVING"
Artikel 7.
De vereniging is verplicht gebruik te maken van het door de B.B.F. vastgesteld
inschrijfformulier.
Artikel 8.
De vereniging is verplicht de inschrijvingen te laten controleren op juiste classificatie
door de B.B.F. toernooileider.

Artikel 15.
Iedere speler kan slechts in een klasse inschrijven, tenzij door de vereniging in de
uitnodiging uitdrukkelijk wordt vermeld dat inschrijving in meer klassen mogelijk is.

Artikel 9.
De hoogte van het inschrijfgeld wordt bepaald door de vereniging die het toernooi
organiseert.

Artikel 16.
Elke deelnemer ontvangt minmaal een week voor aanvang van het toernooi via de eigen
vereniging een schriftelijk - bindende - oproep voor de eerst te spelen wedstrijd.

Artikel 10.
Inschrijving verplicht automatisch tot het betalen van het inschrijfgeld, ook al wordt niet
aan het toernooi deelgenomen.
Artikel 11.
Het inschrijfgeld dient per vereniging vooraf te worden voldaan. Is voor aanvang van het
toernooi het verschuldigde bedrag niet voldaan, kan van deelname worden uitgesloten.
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HOOFDSTUK 4: "OVERIGE BEPALINGEN"
HOOFDSTUK 3: "TOERNOOI - INDELING"
Artikel 22.
De toernooileiding zorgt voor een hoofdscheidsrechter, welke beslist in zaken het
wedstrijdverloop betreffende.

Artikel 17.
Gespeeld worden een of meer van de volgende onderdelen:
damesenkel;
herenenkel;
damesdubbel;
herendubbel;
gemengddubbel;
in de klassen A, B, C, U18, U15 of U12.
De organiserende vereniging beslist welke onderdelen en klassen worden gespeeld.

Artikel 23.
Elke deelnemer kan door de toernooileiding aangewezen worden als scheidsrechter. Het
gebruik van telboeken door de scheidsrechter en de toernooileiding is verplicht.
Artikel 24.
Deelnemers dienen minimaal vijftien minuten voor aanvang van elke wedstrijd aanwezig
en gereed te zijn voor het spelen van de wedstrijd. Een deelnemer wordt maximaal
driemaal voor iedere wedstrijd opgeroepen. Indien aan de oproepen geen gehoor wordt
gegeven, wordt de wedstrijd verloren gegeven met het hoogst mogelijke puntenverschil.

Artikel 18.
Ieder onderdeel wordt aangevangen in poules van minimaal drie wedstrijden. Daarna kan
het afvalsysteem worden toegepast.

Artikel 25.
Het spelen in voor badminton geëigende sportkleding is verplicht.

Artikel 19.
Het wedstrijdschema dient vooraf vast te staan en moet duidelijk zichtbaar aan de
deelnemers kenbaar worden gemaakt.

Artikel 26.
Alleen diegenen die aan de wedstrijden deelnemen mogen zich - op daarvoor bestemd
schoeisel - in de zaal begeven. Zij, die niet direct bij een te spelen wedstrijd zijn
betrokken, dienen op de daarvoor bestemde plaats in de zaal plaats te nemen.

Artikel 20.
Lid 1 De wedstrijden moeten worden gespeeld volgens het rallypointsysteem om een
gewonnen set.
Lid 2 De toernooiorganisatie kan vooraf kiezen om in de poules de wedstrijden te laten
spelen volgens het rallypointsysteem om een gewonnen set tot 30 punten
Lid 3 De finales moeten worden gespeeld om twee gewonnen sets volgens het
rallypointsysteem

HOOFDSTUK 5: "SLOTBEPALINGEN"
Artikel 27.
lid 1. De toernooileiding heeft ten alle tijden het recht die maatregelen te
nemen, die nodig worden geacht het toernooi vlot en sportief te laten
lid 2. Spelers en speelsters dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de
toernooileiding.

Artikel 21.
Bij gelijk eindigen in een poule beslist het saldo van de voor en tegen punten van alle in
die poule gespeelde wedstrijden.
Bij gelijk saldo beslist de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd, daarna beslist het
lot.

Artikel 28.
De toernooileiding is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, of voor verlies,
diefstal of beschadiging van of aan (persoonlijke) eigendommen.
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Artikel 29.
lid 1. Indien een toernooi wordt gespeeld en georganiseerd in strijd met dit of andere
B.B.F.- reglementen, zal het B.B.F. bestuur de betrokken vereniging hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen.
lid 2. Indien een vereniging ten 2de male in gebreken blijft bij een te houden of
Tevens zal de in gebreke gebleven vereniging geen toestemming worden
om het daarop volgende jaar een B.B.F. toernooi te houden. Organiseert de in
gebreke gebleven vereniging toch een toernooi buiten de B.B.F. om, dan is het
voor iedere speler(ster) met een B.B.F. classificatie kaart verboden om deel te
nemen, op straffe van het innemen van de classificatie kaart voor een periode van
één jaar.

gehouden B.B.F. toernooi, zal het bestuur van de B.B.F. deze vereniging en alle bij de B.B.F. aangesloten veren
gegeven

Artikel 30.
lid 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
lid 2. Bij gebleken onvolkomenheden en/of onduidelijkheden in dit reglement zal
middels een bestuursbesluit schriftelijk mededeling worden gedaan aan de leden
van de federatie.
lid 3. Tenzij de algemene ledenvergadering van haar statutaire rechten gebruik maakt,
dient zij op de eerstvolgende jaarvergadering omtrent deze bestuursbesluiten
uitspraak te doen.

B.B.F.
daarvan

Toernooireglement, goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van de Bossche
Badminton Federatie, d.d. 20 mei 1980.
Wijzigingen goedgekeurd door de algemene ledenvergadering d.d. 19 mei 1981, 18 mei
1982, 21 mei 1985, 20 mei 1986, 16 mei 1988, 15 mei 1990, 18 mei 1993, 17 mei 1994,
13 mei 199, 12 mei 1998, 16 mei 2000, 27 mei 2008, 19 mei 2009, 29 mei 2012 en 21
mei 2013.
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